Protokoll fört vid årsmöte för Släktforskarna i Norrköping (SiN)

Tid
2016-03-03 kl 18.00
Plats
Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping
Närvarande 44 medlemmar, en f.d. medlem samt kvällens föreläsare, enligt bilaga.
-----------------------Kvällen inleddes av gästtalare Claes Westling från Landsarkivet i Vadstena. Han berättade om
domboksforskning och allt spännande dessa protokoll kan innehålla. En uppskattad
programpunkt. Efter paus med kaffe och smörgås vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.
----------------------1. Föreningens ordförande Börje Augustsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Till att leda årsmötet valdes Olov Granberg, som tackade för förtroendet.
3. Till sekreterare valdes Siw Rosenqvist.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jesper Villaume och Inez Ek.
5. Dagordningen godkändes.
6. Årsmötet godkände att mötet blivit utlyst i vederbörlig ordning.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse har utsänts tillsammans med kallelse till mötet.
Mötet hade inga frågor och beslutades att lägga verksamhetsberättelsen inklusive
balans- och resultaträkningen till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse föredrogs av ordinarie revisor Brita Ehlert. Ordet lämnades
fritt. Beslutades lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Årsmötet beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
10. Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2017 höjs till 250 kr med tanke på kommande
hyreshöjning och en ev. minskning av kursintäkterna. Inga fler förslag. Beslutades i
enlighet med styrelsens förslag om årsavgift på 250 kr för år 2017.
11. Ordförande Börje Augustsson redogjorde muntligt för 2016 års verksamhetsplan,
torsdagsaktiviteter, ett stormöte i höst, öppet hus två gånger per år samt pågående och
planerade utbildningar. Budget för 2016 fanns tillgänglig i lokalen. Ordet lämnades
fritt. Lars Söderholm föreslog bildandet av en DNA-grupp på 5-6 medlemmar, som
kan anmäla sig till Lars på bravik@tele2.se Förslaget skall tas upp i styrelsen.
Föredragen verksamhetsplan och budget för 2015 fastställdes.
12. Inga motioner eller förslag har inkommit.

13. Till ordförande på ett år omvaldes Börje Augustsson.
14. Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen förblir oförändrat sex (6) ordinarie
ledamöter förutom ordförande samt tre (3) suppleanter.
15. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes
Christel Bonnevier, nyval
Jörgen Hagström, omval
Johan Lundqvist, omval
Till suppleant på två år valdes
Lisbeth Holmqvist-Arbrandt, nyval
16. Till revisorer på ett år valdes
Brita Ehlert, omval
Birgitta Franck, nyval
Till revisorssuppleanter på ett år valdes
Inga-Lill Weslien, omval
Katarina Dahlgren, omval
17. Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre (3).
18. Till valberedning på ett år valdes
Siw Rosenqvist, sammankallande, nyval
Olov Granberg, nyval
Lars Söderholm, omval
19. Göran Weber redogjorde för återstående aktiviteter i vår och för höstplaneringen.
Höstmötets tema blir ev. DNA-forskning. Kassören meddelade att kvällens
lottförsäljning inbringat 520 kr. Lars Söderholm framförde medlemmarnas tack till
styrelsen för nedlagt arbete och önskade lycka till inför detta år. Olov Granberg
avtackades, både för sin insats som mötesordförande och som avgående
styrelsemedlem. Avgående sekreterare, Siw Rosenqvist, och valberedarna Jan
Nyström och Inga-Lill Weslien avtackades också. Börje Augustsson tackade för
fortsatt förtroende.
20. Mötet avslutades.
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